
 
 

COVID-19 վարակի դեղորայքային բուժման վերաբերյալ 

նկատառումներ։ տեղեկատվական թարմացում 

CredibleMeds.org (QTDrugs.org) կայքից 

 

 

Այս խորհուրդները թարգմանվել են www.crediblemeds.org ինտերնետային կայքում 29․03․2020թ բժիշկ, 

գիտությունների թեկնածու Raymond L. Woosley-ի կողմից հրապարակած նյութից։ CredibleMeds® -ը 

առցանց տեղեկատվական ռեսուրս է, որի նպատակն է խթանել բուժաշխատողների և պացիենտների 

կողմից դեղորայքի անվտանգ օգտագործումը։ Նրա առանցքային մասն QTdrugs.org-ն է՝ QT ինտերվալն 

երկարացնող նյութերի շարունակաբար թարմացվող ցանկը։     

 

 

Թարգմանության համակարգող՝  

 

 
Այս դժվարին ժամանակներում COVID-19 վարակի բուժման խորհուրդների հետևյալ տեղեկատվական 

թարմացման նպատակն է օգնել բժիշկներին՝ COVID-19-ի ժամանակ օգտագործվող դեղամիջոցների 

անվտանգ կիրառման հարցերում։ Այս խորհուրդներն ուղարկվել են CredibleMeds ինտերնետային 

կայքին բաժանորդագրված բոլոր բուժծառայություններ մատուցող ընկերություններին և/կամ 

հետազոտական խմբերին։ Այս պահի դրությամբ COVID-19 վարակի բուժման համար կան բազմաթիվ 

դեղամիջոցներ, որոնք կարող են հարուցել torsades de pointes (TdP)1 տիպի փորոքային տախիկարդիա։ 

Այս դեղամիջոցները կամ դեռևս հետազոտման փուլում են գտնվում, կամ կիրառվում են արտադրողի 

կողմից չարտոնված ցուցումներով (off-label use), ընդ որում չարտոնված ցուցումներով կիրառումը 

հաճախ կատարում է թույլ բժշկական վերահսկողությամբ  կամ երբեմն առանց վերահսկողության։   

 

COVID-19 վարակի բուժման ժամանակ դեղամիջոց ընտրելիս անհրաժեշտ է ի նկատի 

ունենալ հետևյալ կարևոր կետերը․ 

1․ Այս պահին COVID-19 վարակի բուժման համար ապացուցված արդյունավետությամբ դեղամիջոցներ 

չկան։ Առկա հետազոտությունները փոքրածավալ են և կա՛մ տվել են բացասական արդյունքներ, կա՛մ 

ունեն էական թերություններ։             

 
1 Ֆրանս․ Torsades de pointes - պիրուետային տախիկարդիա 



2․ Ներկայումս որոշ հակավիրուսային դեղամիջոցների (favipiravir, remdesivir, umifenovir և  

lopinavir/ritonavir), հակաբորբոքային անտիբիոտիկների  (azithromycin) և հակամալարիային 

դեղամիջոցների (chloroquine,  hydroxychloroquine)՝ առանձին վերցված կամ համակցումներում 

հնարավոր արդյունավետությունը պարզելու համար հետազոտություններ են ընթանում:        

3․ Chloroquine, hydroxychloroquine և azithromycin դեղամիջոցները TdP հաստատված ռիսկ ունեցող 

դեղանյութերի ցանկում են։     

4․ Lopinavir/ritonavir դեղամիջոցների համակցումը կարող է հանգեցնել QT ինտերվալի երկարացման և 

գտնվում է TdP հնարավոր ռիսկ ունեցող դեղանյութերի ցանկում։ Այլ դեղանյութերի հետ 

փոխազդեցության և PR ու QTc ինտերվալները երկարացնելու հատկության հետ կապված՝ 

lopinavir/ritonavir դեղամիջոցի օգտագործման պաշտոնական հրահանգները խստիվ 

նախազգուշացնում են, որ «դրանք չի կարելի կիրառել QT ինտերվալը երկարացնող այլ դեղորայքի 

հետ»։           

5․ Թվով 56 առողջ անձինք ընդգրկած մի հետազոտություն (PubMed ID 26308176) ցույց է տվել, որ 

favipiravir դեղամիջոցը (1200 և 2400մգ դեղաչափով օրը մեկ անգամ ընդունելու պարագայում) QTc  

ինտերվալը չի երկարացնում։  

Remdesivir կամ umifenovir դեղամիջոցների՝ QTc ինտերվալի վրա ազդեցության վերաբերյալ 

հետազոտություններ դեռևս չկան։ Մյուս կողմից՝ տվյալներ այն մասին, որ այս դեղամիջոցները բերում 

են QT երկարացման կամ TdP առիթմիաների առաջացման նույնպես չկան (փնտրել ենք Oracle Empirical 

Signal դատամայնինգ ծրագրով FAERS և ԱՀԿ Vigibase տվյալների շտեմարաններում):        

6․ Ծանր հիվանդները, որոնք վերոհիշյալ դեղերով են բուժվում որպես կանոն ունեն այնպիսի 

ախտաբանական վիճակներ որոնք իրենցից QTc ինտերվալի երկարման և TdP ռիսկ են ներկայացնում, 

օրինակ՝ սրտային հիվանդություն, բրադիկարդիա, հիպոկալիեմիա, հիպոքսիա և այլն, (լրիվ ցանկը՝ 

https://www.crediblemeds.org/ndfa-list/ էջում)։   

7. Վերոնշյալ ծանր հիվանդները մեծ հավանականությամբ կարող են ստանալ նաև այլ QTc 

երկարացնող և TdP ռիսկը մեծացնող այլ դեղեր (հակափսխումային պրեպարատներ ինչպիսին 

օնդանսետրոնն է, կամ պրոտոնային պոմպի ինիբիտորներ կամ անեսթեզիայի պրեպարատներ): 

Դեղորայքի ցանկը՝ https://crediblemeds.org/index.php/drugsearch էջում։ 

  

Խորհուրդներ 
1․Երբ վերոնշյալ դեղամիջոցներից մեկի հիմնավորված անհրաժեշտությունը կա և որոշվում է այն 

օգտագործել COVID-19 բուժման համար, ապա մենք բոլոր հիվանդներին խրախուսում ենք որևէ 

հասանելի կլինիկական հետազոտության մասնակցել, ինչը հնարավորություն կտա տվյալ դեղամիջոցի 

արդյունավետության և անվտանգության վերաբերյալ ավելի ստույգ ապացույցներ ստանալ։  

2․ Արտադրողի կողմից չգրանցված ցուցումներով (off-label use) այս դեղամիջոցները կիրառել 

խորհուրդ չի տրվում: Եթե ընթաիկ կլինիկական հետազոտություն մեջ ներգրավելը հնարավոր չէ կամ 

մերժվում է, ապա դեղամիջոցը կիրառելիս պացիենտին անհրաժեշտ է բացատրել արդեն հայտնի 

ռիսկերը և արդյունավետության ապացույցների բացակայությունը։  

3․ Ես մեկ անգամ արժե շեշտել որ արտադրողի կողմից չգրանցված ցուցումներով (off-label use) այս 

դեղամիջոցները կիրառել  խորհուրդ չի տրվում, բայց եթե այն ծայրահեղ ծանր պացիենտի վերջին 

հնարավորությունն է, ապա պետք է ընտրել վնաս հասցնելու ամենաքիչ հավանականությունն ունեցող 

և գոնե ինչ-որ գիտական հիմնավորվածություն ունեցող դեղամիջոցը։  

4․ Միանգամից մի նշանակեք դեղորայքային համակցում (ինչպես հաճախ հաղորդվում է մամուլում), 

այլ սկսեք մեկ դեղամիջոցից։  

5․ Եթե QTc ինտերվալ երկարացնելու ռիսկ ունեցող դեղամիջոց եք նշանակում, ապա հետևեք Mayo 

կլինիկայից բժիշկ Մայքլ Ակերմանի խմբի կողմից առաջարկվող խորհուրդներին 

(https://mayoclinicproceedings.org/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/jmcp/jmcp_covid19.pdf), 

որոնք ներկայացված են ստորև։ 

6․Երբ QT ինտերվալի երկարման ռիսկով որևէ նոր դեղամիջոց եք նշանակվում, հետևեք վերը նշված 

սխեմային և օգտվեք CredibleMeds ինտերնետային կայքում գտնվող դեղամիջոցների ցանկից՝ ռիսկերը 

նախապես գնահատելու և հսկելու համար։ Ինչպես նաև օգտվեք QT ինտերվալը երկարման ռիսկ 

ունեցող դեղամիջոցների ցանկից՝ պացիենտի բուժման մեջ փոփոխություններ կատարելիս 

https://www.crediblemeds.org/ndfa-list/
https://crediblemeds.org/index.php/drugsearch


մոնիտորինգի համար։ Այդ ցուցակը հասանելի է նաև բջջային հավելվածի տեսքով, որի հղումը կարող 

եք գտնել CredibleMeds-ի հիմնական էջում և ստորև․ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.azcert.crediblemeds 

 https://apps.apple.com/us/app/crediblemeds-mobile/id1162818678 

7․ Եվ, վերջապես, եթե պացիենտի վարման էլէկտրոնային մատյանը նման հնարավորություն է 

ընձեռում, որոշումներ կայացնելիս օգտվեք օժանդակ ավտոմատ համակարգից (computer clinical 

decision support system - CDSS), որը կհայտնաբերի TdP առիթմիաների մեծ ռիսկ ունեցող 

պացիենտներին՝ կախված ռիսկի գործոններից և կիրառվող դեղամիջոցներից․ 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000651 

Այս ծրագրերն ավտոմատաբար ստուգում են CredibleMeds-ում գտնվող QT երկարացնող դեղորայքային 

ցուցակը, QT հնարավոր շեղումների վտանգի դեպքում տալիս են նախազգուշացումներ և ուղղորդում 

ռիսկերը նվազեցնող գործողությունները։ Այդպիսի ծրագրեր այժմ լայնորեն կիրառվում են այնպիսի 

կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են՝ Mayo կլինիկան, Ինդիանայի և Կոլորադոյի 

համալսարանները, Բելգիայի և Նիդերլանդների որոշ կլինիկաներ։ ԱՄՆ հարավարևելյան 

նահանգներում այն ներդրված է Banner Health -ում՝ CredibleMeds.org կայքի հիմնադիր AZCERT 

կազմակերպությանը ԱՄՆ դեղերի և սննդի գործակալության դրամաշնորհի շնորհիվ։   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դիտարկվում է QTc երկարացնող որևէ 

դեղամիջո՞ց 
(օր․՝ քլորոխին, հիդրոքսիքլորոխին +/- 

ազիտրոմիցին, և/կամ լոպինավիր, 

ռիտոնավիր) 

Դիտարկեք SARS-CoV-2-ի դեմ in vitro 

ակտիվություն ունեցող, QTc ինտերվալը 

չերկարացնող դեղամիջոց նշանակելը կամ 

ընդհանրապես հակավիրուսային բուժում 

չնշանակելը։ 

Այո Ոչ 

Մինչեւ ռիսկային դեղորայքի 

սկսելը ստուգեք․ 
-QTc-ը (12 արտածմամբ 

ԷՍԳ, տելեմետրիայի, մոբայլ 

ԷՍԳ սարքերի միջոցով), 
-Էլեկտրոլիտների 

մակարդակը՝ Ca++, Mg++, K+ 
-Արդեն կիրառվող QTc 

ինտերվալը  երկարացման 

ռիսկով դեղամիջոցներն 

ընդհատելու 

հնարավորությունը 

(www.qtdrugs.org)։ 
-Բարձր ռիսկային սիրտ-

անոթային և ուղեկցող 

հիվանդությունների 

առկայությունը 

Օգուտ >> դեղորայք-կախյալ սրտային 

հանկարծամահության ռիսկ 
-պատմագրում դոկումենտացրեք TdP 

բարձր ռիսկը 
-խուսափեք / հանեք QTc երկարացնող 

այլ դեղամիջոցները 
-շտկեք էլեկտրոլիտային շեղումները 

(K+>4մմոլ/լ, Mg++>2մմոլ/լ) 
-միացրեք տելեմետրիա, դիտարկեք 

LifeVest հագցնելը  
 

Ոչ 

QTc ≥ 500մվրկ 
Դեպքերի 1%-ը 

 TdP գրանցման դեպքում 

դադարեցրե՛ք QT 

երկարացնող բոլոր 

դեղամիջոցները 

QTc ≥ 460մվրկ 

(նախադեռահասային 

տարիքի երեխաներ) 
QTc ≥ 470մվրկ (հետ 

դեռահասային տարիքի 

արական սեռի անձինք) 
QTc ≥ 480մվրկ (հետ 

դեռահասային տարիքի 

իգական սեռի անձինք) 
Դեպքերի 9%-ը 

Ժամանակավորապես 

կանգնեցրեք դեղի ընդունումը 

-հանեք QTc երկարացնող ոչ 

անհրաժեշտ դեղամիջոցները 

-շտկեք էլեկտրոլիտային 

շեղումները (K+>4մմոլ/լ, 

Mg++>2մմոլ/լ) 

Այո 

 QTc < 460մվրկ 

(նախադեռահասային 

տարիքի երեխաներ) 
QTc < 470մվրկ (հետ 

դեռահասային տարիքի 

արական սեռի անձինք) 
QTc < 480մվրկ (հետ 

դեռահասային տարիքի 

իգական սեռի անձինք) 
Դեպքերի 90%-ը 

Նշանակեք/ շարունակեք դեղամիջոցը 

Դեղամիջոցը սկսելուց 

հետո ստուգեք 

- QTc ինտերվալը (12 

արտածմամբ ԷՍԳ, 

տելեմետրիա, մոբայլ 

ԷՍԳ սարքեր) 

-էլեկտրոլիտների՝ 

Ca++, Mg+, K+ 

մակարդակը 

 

 

 

ΔQT< 60մվրկ եւ 
QTc < 500մվրկ 

ΔQT≥ 60մվրկ 

կամ 
QTc ≥ 500մվրկ 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.azcert.crediblemeds
https://apps.apple.com/us/app/crediblemeds-mobile/id1162818678
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000651

